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1. Kåre Helland
Veiene i distriktet må utbedres. E-16 bør utbygges uten 

bompengefi nansiering.

Kommunale og fylkeskommunale veier trenger også sårt et løft.

2.  Trude Frøislihagen Dokken
Sør-Aurdal må utnytte og utvikle de næringer 

som er naturlig for kommunen.  

Særlig aktivitetstilbud for reiselivet er viktig.

3.  Kjell Berg 
Jord og skogbruk må fortsatt være et viktig 

satsningsområde i Sør-Aurdal.

4.  Kari Brit Olmhus Øyhus
Levende bygder er viktig + + +

5.  Ole Fønhus
For å trives må vi ha et godt nettverk også på 
fritiden.Derfor støtter Senterpartiet opp  om 

lag og organisasjoner,samt alle enkelt perso-
ner som står på for bygda si.
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Barn og oppvekst
• Alle fem skoler i kommunen skal opprettholdes.
• Vi har et godt barnehagetilbud som vi må bevare og utvikle.
• Vi må sørge for at barn og unge får en god oppvekst som gjør at de ønsker å bosette 

seg i kommunen når de blir voksne.
• Valdres videregående skole er viktig for ungdom i kommunen. VVS må ha utviklings-

muligheter for at ungdom skal kunne få relevant utdanning etter ønske her i distriktet.

Næringsliv
• Kommunen bør stimulere til mer allsidig virksomhet og videreforedling innen primær-

næringene og tilknyttede næringer.
• Det bør sikres at dagens ressursgrunnlag opprettholdes til produksjon og ikke vernes.
• Kommunen bør arbeide aktivt for næringsutvikling.

6.  Ole Arne Øyhus
Folk og dyr må kunne bruke å leve i naturen 

uten frykt for rovdyr.

7.  Liv Iren Rønningen
Styrke enkeltindividets mulighet til å øke egen 
mestring gjennom kontakt og aktivitet i bo og 

arbeidsmiljø.

8. Åsmund Knutson Aukland
Vi må ha gode veier. Kollektivtilbudet er ikke 

nok for distriktene.

9.  Anne Kolsrud
Vi må legge til rette for et rikt kultur- 

og aktivitetstilbud.
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(trerot 
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• Kommunen bør bidra til en god utvikling av turismen, ved bl.a. å være positiv til aktivi-
teter som hyttefolket, andre turister og lokalbefolkningen kan nyte godt av.

• Være positiv til etablering av nye overnattingstilbud i kommunen.

Samferdsel
• Vi må bedre standarden på de kommunale veiene, og kommunen skal ikke overta 

veier fra stat og fylke.
• Kommunen bør ikke presse private til å overta kommunale veier. Dersom private øn-

sker å overta en kommunal vei bør det være mulig.                  
• Kommunen må presse på sentrale myndigheter for å få sikrere skoleveier. Særlig viktig 

er utbygging av gang- og sykkelstier der det er nødvendig.
• Kommunen må arbeide for at staten bevilget midler til opprustingen av E-16 NÅ !

Helse og omsorg
• Kommunen må arbeide kontinuerlig for å sikre et best mulig legetilbud for innbyggerne.
• Det er viktig å bygge oppunder Distriktsmedisinsk senter på Fagernes. (Eks. mulighet 

for blodgiving.)
• Det er viktig og riktig fortsatt å samarbeide med Ringerike.
• Kommunen må sikre tilstrekkelig tilgang på pleie- og omsorgsplasser, og opprettholde 

det gode helse- og omsorgstilbudet for alle aldersgrupper.
• Kommunen må sørge for en praksis som sikrer at pasienter ikke blir sendt for tidlig 

hjem fra sykehus.

Fritid, kultur og kirke
• Kommunen må være positiv, og støtte opp om det frivillige arbeidet som drives av lag 

og organisasjoner. Kommunen må fortsatt dele ut kulturmidler i et omfang som bidrar 
til stimulans.

• Kommunen må fremdeles sørge for at all kulturvirksomhet har gratis leie av lokale i 
offentlige bygg.

• Det må sørges for at kirka får midler til vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder.

Bosetting
• Det bør til enhver tid være attraktive byggeklare tomter i alle deler av kommunen. Det 

bør legges til rette for spredd boligbygging, også langs E-16.
• Kommunen må fortsatt håndheve bo- og driveplikta strengt.
• Senterpartiet ønsker ikke å innføre utvidet eiendomskatt i kommunen.

Kommunen
• Sør-Aurdal skal bestå som selvstendig kommune, men bør ha et omfattende samar-

beid med de andre kommunene i regionen. 
• Vi i Senterpartiet vil bruke vår organisasjon helt opp til Stortingsnivå for å bedre Sør-

Aurdal`s leve – og vekstvilkår.
• Vurdere alternative oppvarmingsmuligheter i store bygg som f.eks. planene om bio-

energivarmeanlegg i Bagn sentrum.
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Bruk stemmeretten!
Godt valg!


